
Městský úřad Kuřim 
 
 

                      Z Á P I S  č. 6/93 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 12.7.1993 
                  na MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni      : Ing.K.Pavelka,      Š.Mudroň,      J.Peřina,  
                MUDr.M.Dvořáčková,PhDr.B.Holubová,  
                RNDr.I.Poledňák,  Y.Peřinová,  V.Zejda,  Z.Plšek,  
                Ing.J.Fikar,   MUDr.Z.Klírová,  JUDr.M.Burianová,  
                Ing.M.Krupica,     Ing.J.Urban,    Ing.V.Motyčka,  
                Ing.V.Řezanina,  E.Moric,  J.Herman,  J.Kobzinek,  
                Ing.J.Němec, M.Hejmala 
Omluveni      : Ing.arch.Růžička - ŘD 
                Ing.arch.Jančová, Ing.Toman, J.Koláček 
Neomluveni    : L.Herman, J.Gambolis 
 
Jednání MZ zahájil v  17,10 hod. místostarosta MěÚ Ing.K.Pavelka,  
konstatováním, že  zasedání bylo svoláno  dle zvyklostí, přítomno  
19 členů MZ, je tedy usnášenischopné. 
 
Návrhová komise : Ing.Němec, J.Kobzinek 
Hlasováno o návrhu : pro   18 
                     zdrž.  l 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Ing.Řezanina, Dr.Holubová 
Hlasováno o návrhu : pro   17 
                     zdrž.  2 
 
Zápis  z minulého  jednání MZ  byl ověřen,  prozatím nebylo proti  
obsahu námitek. 
 
V 17,15 se dostavili na jednání MZ Ing.Urban, Ing.Fikar 
 
Ing.Pavelka předložil návrh programu jednání MZ : 
l) Zpráva odboru sociálních věcí 
2) Projednání předběžného pořadníku na přidělení míst v penzionu 
3) Majetkoprávní úkony 
4) Návrh rozpočtu města na rok 1993 
5) Návrh dílčího pořadníku na přidělení bytů na II.pol.1993 
6) Různé 
 
K přednesenému návrhu programu nebylo připomínek. 
Program jednání byl schválen. 
 

1) Zpráva odboru sociálních věcí 
 
Ing.Pavelka  představil  vedoucí  odboru  soc. věcí pí.Koláčkovu,  
vyzval přítomné k diskusi k předložené zprávě. 
Dodatečně  bylo  členům  MZ  zasláno  pořadí  uchazečů  o místo v  
penzionu spolu s kritérii pro umístění. 
Dr.Klírová - přip. k pořadí - chybí zdravotní důležitost 
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p.Koláčková - přidělení bude posuzováno dle zdrav. způsobilosti 
              způsobilý  x  nezpůsobilý  -  toto  bude  posuzovat  
              okresní lékař 
Ing.Pavelka - o jakákonkrétní jména se jedná 
Dr.Klírová  - p. Hiršová, p. Krakovičová 
p.Koláčková - tyto paní nemají  v současné době zájem o umístění, 
              v   předloženém  předběžném   pořadníku  se   zatím  
              neprojevil zdrav. stav 
V.Zejda     - dotaz, proč se v pořadníku objevují lidé nejen z Kuřimi 
p.Koláčková - lidé se přihlásili, záleží na MZ, zda se usnese, že  
              cizí se do penzionu brát nebudou 
Ing.Pavelka - někteří z přihlášených  jsou z regionu,  je třeba  
              dát  soc.  odboru   směrnice  pro  další  sestavení  
              definitivního  pořadníku, jak  budeme přistupovat k  
              regionu 
Ing.Krupica - přidělit tomu, kdo je ochoten odevzdat státní byt 
Ing.Pavelka - z původního  pořadníku vyplynulo uvolnění cca 25-27  
              bytů, dnes je situace zcela  jiná - po prověření se  
              uvolní  asi  5  bytů.  K  tomuto je  třeba přijmout  
              zásadní stanovisko - jedná se o složitou a citlivou  
              otázku. 
Y.Peřinová  - v komisi soc. zdrav. se hovořilo a zdůrazňovalo to,  
              že do penzionu půjdou přednostně ti, co uvolní byt 
Dr.Vlasáková- vysvětlila - připravuje se  pořadník o 20 lidech na 
              přidělení  bytů,  v  seznamu  žadatelů  se  cca 160  
              uchazečů, kteří čekají na moment zprovoznění penzionu 
Ing.Fikar   - dotaz, zda nám zákon dovluje přijmout opatření - MZ  
              nerozhodne jinak, než jak říká zákon 
M.Hejmala   - doporučuje  uzpůsobit bodový  systém -  např. děti v  
              místě  - povýšit  počet  bodů,  žadatelé z  okolí -  
              zvažovat  vazbu k  městu. Pokud  kontakty nejsou  -  
              ponížit, neřešit 
V.Zejda     - navrhuje  pověřit komisi  soc. ve  spolupráci s 
              komisí  bytovou  vypracovat  přesná  kritéra a tato  
              předložit k projednání na příštím jednání MZ 
Ing.Krupica - navrhuje - do kritérií - když žadatel vlastní byt v  
              majetku obce, který nehodlá uvolnit + 20 bodů 
Dr.Dvořáčková -  navrhuje  -  více  vyznačit preferenci místních  
              občanů 
Ing.Pavelka - dotaz,  jak se  chovat k  cizím občanům  - nyní  v  
              seznamu  19 mimo  obec,  9  mimo region,  když tyto  
              vyloučíme, máme volno 
Ing.Němc    - nevylučovat 
Dr.Burianová- rozlišit region a mimo region 
Ing.Fikar   - mimo region - zařadit na konec pořadníku 
M.Hejmala   - dotaz, zda komise prováděla návštěvy 
p.Koláčková - ano ve všech  případech, kromě okolních  (zde je k  
              dispozici pís. stanovisko obecních nebo městských úřadů) 
            - v pořadníku zohlednit  příp. sponzorství z okolních  
              obcí 
 
Závěr : 
MZ  bere na  vědomí zprávu  odboru sociálních  věcí a informaci o  
předběžném pořadníku na penzion. 
Hlasováno o návrhu usnesení : jednohlasně přijato 
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2) Majetkoprávní úkony 
 
1)  manž.Bojanovští -  žádost o  odprodej poz.  parc.č. 2474 k.ú.  
    Kuřim 
    Návrh  na usnesení  :  MZ  zamítá žádost  manž.Bojanovských o  
                           prodej  parc.č.  2474   k.ú.  Kuřim  a  
                           navrhuje   tuto  parcelu   do  veřejné  
                           aukce. 
    Jednohlasně návrh přijat. 
 
2)  Pan Miloslav  Veselský -  žádost o  převod užívacího práva na  
    zahrádku  parc.č.  3000  o  výměře  216  m2  na  sestru  Věru  
    Veselskou 
    Návrh  na  usensení  :  MZ  schvaluje  záměr města pronajmout  
                            zahrádku na parc.č. 3000 o výměře 217 
                            m2 paní Věře Veselské, Kuřim, Popkova  
                            996 za cenu 0,90 Kč/m2 
    Hlasováno o návrhu   : odsouhlaeno všemi přítomnými 
 
3)  Pan Jan  Navrátil -  žádost o  pronájem části  p.č. 1696  pro  
    stavbu foliovníku 
    Návrh na usnesení : MZ  zamítá žádost p. Navrátila o pronájem  
                        části parc.č. 1696 k.ú. Kuřim pro stavbu 
                        foliovníku 
    Hlasováno o návrhu : pro  19 
                         zdrž. 2 
 
4) Pan  Stanislav Šimek -  žádost o umístění  garáže na pronajaté  
   zahrádce 
   Návrh na usnesení : MZ zamítá žádost p. Šimka o pronájem části  
                       parc.č. 1700 na stavbu garáže 
   Hlasováno o návrhu: pro  20 
                       zdrž. 1 
 
5)  Magistrát města  Brna -  žádost o  odprodej části  p.č. 780 o  
    výměře cca 340 m2 pro přístavbu rampy 
    Ing.Němec - technicky není jasné 
    V.Zejda   - projednáno v  komisi výstavby, technicky vyřešeno v  
                projektové dokumentaci 
    Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  záměr  města  odprodat  
                            Magistrátu  mBrna část  parc.č. 780 o  
                            výměře cca 340 m2 pro přístavbu rampy  
                            za cenu 100,-Kč/m2 s podmínkou finanční 
                            úhrady veřejného chodníku, který bude  
                            zbudován v rámci rek. komunikace na ul. 
                            Křižkovského 
    Hlasováno o návrhu usnesení : návrh jednohlasně přijat 
 
6) JUDr.Hiltavská - žádost o odprodej části zeleného pásu před RD 
   parc.č. 1941 za účelem zbudování okrasného plotu (cca 12 m2) 
   JUDr.Hiltavská osobně zdůvodnila a vysvětlila svůj požadavek 
   Ing.Motyčka -  projednáno v komisi, ta  nedoporučila s ohledem  
                  na středotlak plynu 
 
 
 



 
 
                              - 4 - 
 
   Ing.Fikar  -   je  třeba   řešit  perspektivně 
                  doporučuje,  aby  komise  výstavby  znovu celou  
                  záležitost přehodnotila,  do budoucna vybudovat  
                  chodník, do uliční čáry živý plot - sítě nevadí 
                  - dotvarování ulice 
   V.Zejda    -   z předložených  podkladů,   které  Dr.Hiltavská  
                  předložila, nebyly tyto skutečnosti známy, po vysvětlení 
                  navrhuje  odložit hlasování,  znovu projednat v  
                  komisi výstavby 
   Návrh  na usnesení  : MZ  odkládá projednání  žádosti do  doby  
                         vyjasnění   a   předložení   podkladů  k  
                         projednání v komisi výstavby 
   Návrh jednohlasně přijat. 
 
7) Pan Galuška  - firma "U kozla" -  pronájem kanceláře v I.patře  
   Dělnického domu 
   Vysvětlila Dr.Vlasáková, p.Galuška má zájem o pronájem za cenu  
   do 5 tis. Kč/rok. Dle vyhl. nájem činí 6 270,-Kč/rok. 
   M.Hejmala  - atraktivní  místnost,  stále častěji licitujeme,  
                toto není důstojné zastupitelstva 
   Ing.Fikar  - dotaz, kolik stojí provoz Děl.domu ročně 
   p. Kříž    - v rozpočtu kolem 80 tis. Kč 
   Ing.Fikar  - pro město je  každá koruna dobrá,  s jednoměsíční  
                výpovědní lhůtou navrhuje využít, ať neleží ladem 
   Dr.Vlasáková -  vysvětlila problém Děl.  domu - po  majetkovém  
                   vyjasnění  se Svazem  chovatelů -  bude řešeno  
                   komplexně veř.nabídkou -stanoven záměr na celý 
                   Dělnický dům 
   Dr.Poledňák  -  l měs. výpovědní lhůta = provizorium,neměla by  
                   být stanovena cena 190,-Kč/m2 
   Návrh  na  usensení  :  MZ  schvaluje  záměr  města pronajmout  
                           p.Galuškovi  kancelář v  I.patře DD do  
                           doby rozhodnutí o využití DD s měsíční 
                           výpovědní lhůtou za  cenu 190,-Kč/m2 a  
                           rok + roční valorizaci. 
   Hlasováno o návrhu   :  pro   18 
                           zdrž.  1 
                           proti  2 
 
 
 
8) Pan Milan Majer, Lipůvka 215  - žádost o odprodej parc.č. 3248  
   na Podlesí 
   Dr.Vlasáková  -  manž.  Přikrylovi  nemají  o uvedenou parcelu  
                    zájem 
   p. Majer  - o předmětnou  parcelu mám zájem  já i bratr  - tím  
               vyřešen problém s garážemi 
   p. Moric  - dotaz, jak budou řešeni Přikrylovi 
   Ing.Fikar - z poz. komise  - 2 x neakceptovaná nabídka, nejsme  
               povinni stále nabízet 
   Dr.Vlasáková - morální závazek vůči nim máme 
 
   Ing.Pavelka  - k  předmětnému  pozemku  na  Podlesí  je třeba  
                  stanovit záměr 
   Ing.Urban    - navrhuje prodat jako dva pozemky - veř.nabídka 
 



 
 
                              - 5 - 
 
Návrh na usnesení : MZ  schvaluje záměr města na odprodej pozemku  
                    parc.č.  3248  k.ú.  Kuřim  rozdělené  na dva  
                    stavební pozemky  o výměře cca  466 m2 formou  
                    veřejné nabídky 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro  19 
                               zdrž. 2 
Dr.Vlasáková  - žádost  p. Majera  bude brána  již do nabídkového  
                řízení 
 
 
9) Pan Čikov  Ivan - žádost o prominutí  penále z prodlení platby  
   421 900,-Kč za objekt býv. MŠ Jiráskova 
   Dr.Vlasáková - cena měla být uhrazena do 10.6.1993 
   Dr.Hiltavská - prac.  KB exp.  Kuřim -  vysvětlila postup při  
                  poskytování úvěru - jde vyřídit do l týdne 
   Ing.Řezanina,  Ing.Fikar -  legální cestou  to nejde  tak, jak  
                   bylo Dr.Hiltavskou podáno 
   Dr.Poledňák  - zásadně nesouhlasím se změnou smlouvy 
   Dr.Dvořáčková- navrhuje moc neustupovat, nemovitost koupena za  
                  odhadní  cenu,  Dr.Rašovský  úhradu  v  termínu  
                  stihnul 
   V 18,15 se vzdálila Dr.Dvořáčková 
   Návrh na  usnesení : MZ souhlasí  s odkladem splatnosti penále  
                        p.   Čikovovi   s   tím,   že  v  případě  
                        nesplacení platby 421 900,-Kč  za  objekt 
                        bývalé  MŠ Jiráskova,začne nabíhat penále 
                        od 10.8.1993 
   Hlasováno o návrhu : pro   18 
                        zdrž.  2 
 
 
10) Schválené záměry města 
    Fa  ZDYVA -  pan Zdeněk   Malý -  odprodej pozemků  na stavbu  
    nákupního střediska 
    J.Herman -  vyslovil námitku k  ceně, pozemek v  blízkosti na  
                ul. Tyršové - neustoupili  jsme z ceny, dnes máme  
                schvalovat cenu 300,-Kč/m2 
    V.Zejda  - T-přip.- na min. jednání jsme cenu odsouhlasili 
    M.Hejmala- o ceně můžeme dnes znovu hlasovat 
    Ing.Fikar- dotaz, zda si město může stanovit předkupní právo 
    Dr.Burianová - právnicky je to možné 
    Dr.Poledňák  - v 30-ti denní  lhůtě pro předkládání nabídek se  
                   nikdo nepřihlásil 
    J.Herman     - poukázal jsme na cenu, měli  bychom měřit  všem  
                   stejně 
    Ing.Krupica  - pro  mě je  nepřijatelné, aby  podnikatel byl  
                   znovu na začátku, dnes už rozhodněme ! 
    M.Hejmala  -   nemusíme  hlasovat,  máme  vyhl.,  která  město  
                   rozdělila na pásma, proč nenasazujeme koeficient? 
    Návrh usnesení  : MZ schvaluje  odprodej p.č. 430,433,a  část  
                      o  výměře  cca  625  m2  panu Z.Malému, fa  
                      ZDYVA   za  cenu   300,-Kč/m2  pro   stavbu  
                      nákupního  střediska.  Město  si  stanovuje  
                      předkupní  právo  v  případě  nerealizování 
                      uvedeného záměru. 
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Hlasováno o návrhu usnesení : pro   15 
                              zdrž.  2 
                              proti  3   Návrh odsouhlasen. 
 
11) Pronájem pozemků v lokalitě za střelnicí v Kuřimi 
    Dr.Poledňák - bylo  projednáváno v komisi ŽP -  neměli jsme k  
                  dispozici žádosti 
                  Přimlouvá  se   za  pronájem  p.   Krejčímu  za  
                  podmínek,že neumístí stavbu na pevných základech 
                  a pozemek zůstane zatravněn 
    p. Krejčí -   pozemek hodlám  využít k pěstování včel, oplocení  
                  nás blokuje, cena je vysoká, bez plotu pozemek 
                  bezcenný 
 
   V 18,30 hod. se vzdálil p. Moric. 
 
   M.Hejmala   -  dotaz,  zda  komise  ŽP  přehodnotí stanovisko -  
                  oplocení 
   Dr.Poledňák -  dle osobního názoru  - pronájem jednomu  lepší,  
                  než pozemek rozparcelovat, do smlouvy podmínka 
                  ponechání zatravnění 
   V.Zejda  - T-přip.  - pozemek  v blízkosti  lesa, je možno, že 
                  oplocení nebude možné realizovat 
   Návrh    usnesení    :    MZ    schvaluje   pronájem   parc.č.  
                             3460,3462,3463,3464 a 3465 o celkové  
                             výměře 1 303 m2 za cenu 0,90 Kč/m2 a  
                             rok  p. Krejčímu  s tím,  že pozemek  
                             zůstane zatravněný a bez stavby pevně 
                             spojené se zemí 
 
   Hlasováno o návrhu   :    pro všichni přítomní členové MZ 
 
   V závěru  jednání MZ byla znovu  otevřena otázka oplocení výše  
   uvedených pozemků,  určených k pronájmu.  Dr.Poledňák navrhuje  
   hlasovat o souhlasu s oplocením pozemků. 
   Návrh  usnesení  :  MZ  souhlasí  s  oplocením pozemků parc.č.  
                       3460,3462,3463,3464 a 3465 k.ú. Kuřim 
   Hlasováno o návrhu :  pro   17 
                         zdrž.  0 
                         proti  2 
 
12) Konkurzní řízení na podnikatelský záměr na pozemku parc.č. 35  
    k.ú. Kuřim - Sběrné suroviny 
    M.Hejmala  - je toto místo vůbec vhodné jako výkupna surovin? 
                 Dnes Sběrné suroviny slibují  to, co desítku let  
                 zanedbávaly. Prostor není přzpůsoben pro vjezd 
    Ing.Fikar  - navrhuje pozemek přidělit panu Hálovi 
    Dr.Vlasáková - upozornila na skutečnost, že Sběrným surovinám  
                   běží tří měsíční výpovědní lhůta 
    Požadavek  zdůvodnil  zástupce  Sběrných  surovin - vysvětlil  
    situaci,  chtějí ve  městě setrvat,  nabízejí roční  nájem ve  
    výši 20 tis.Kč. 
    p. Hála - poznamenal, že pozemek není vykoupen 
    Ing.Řezanina  -   atraktivní  místo  -   20  tis.  Kč   ročně  
                      představuje 25,-Kč/m2 
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   Ing.Urban  - dotaz,  zda  Sběrné  suroviny jednaly  o možnosti  
                pronájmu prostor  s TOS - volné  plochy za K4, za  
                slévárnou 
   Zástupce  Sběrných  surovin  -  ne  nebylo jednáno, předpoklad  
   vysoký nájem, náj. 100-150 tis. nemůžeme akceptovat 
   p. Gambolisová - RD byl  od rodičů násilně vykoupen, o pozemek  
                    nebylo požádáno v restituci 
   Dr.Vlasáková   - navrhuje prodloužení  náj. smlouvy , aby Sběrné  
                    suroviny nepřestaly ve městě fungovat 
   Ing. Řezanina - 2 měsíce  je dostatečná doba na hledání nového  
                   místa 
   Ing.Pavelka   : přednesl návrh na usnesení : 
   MZ  schvaluje  uzavření  nové   nájemní  smlouvy  se  Sběrnými  
   surovinami na dobu do konce roku 1993 za cenu nájmu 20 tis. Kč 
   ročně. 
   Hlasováno o návrhu usnesení :   pro   14 
                                   proti  3 
                                   zdrž.  2  Záměr schválen 
   J.Herman    - navrhuje ukončit záměr města 
   M.Hejmala   - konkurzní  řízení  by  se  mělo vyhodnotit, v čí  
                 prospěch MZ rozhodne 
   Ing.Pavelka - nejsme v rozporu s předloženým návrhem usnesení 
 
 
13) manž. Hanákovi - odprodej ob. agitačního střediska na Podlesí  
    za cenu 160 000,-Kč 
 
    V 18,55 se dostavila na jednání MZ Dr.Dvořáčková 
 
    Dr.Vlasáková  - manž.  Hanákovi nabídli  odprodej pozemku  za  
                    cenu 100 000,-Kčs 
    Dr.Poledňák - navrhuje odkoupení pozemku - s pozemkem půjde o  
                  lukrativnější objekt 
    V.Zejda     - nejdřívě rozhodněme, zda objekt prodáme 
    Dr.Poledňák - T-přip.  podal  jsem  legální proptinávrh, ať  
                  koupí město pozemek 
    Návrh na usnesení : MZ  souhlasí s odkoupením pozemku parc.č.  
                        3274 k.ú. Kuřim od manželů Hanákových za 
                        cenu 100 000,- Kč. 
    Hlasováno o návrhu :  pro   18 
                          zdrž.  1   Záměr schválen 
 
 
V 17,00 přestávak v jednání MZ. 
V 17,20 pokračováno v jednání MZ, přítomno 20 členů MZ. 
 
 
 

4) Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 1993 
P ř í j m y : jednotlivé kapitoly bez dotazů a připomínek 
V ý d a j e : 
kpt.702 -   vod.hospod. a ŽP 
p. Mudroň - dotaz ohledně likvidace holubů 
Ing.Pavelka - je vyžádána zpráva do MR 
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kpt. 710 -    doprava 
M.Hejmala  -  komunikace  U  rybníka  -  není  předpoklad,  že se  
              komunikace v letošním roce dokončí 
kpt. 714 -    školství 
Ing.Řezanina  -  61  tis.  MŠ  Podlesí  -  bude dostatek dětí, je  
                 zaručena ekonomičnost (4 děti z toho 2 z Kuřimi) 
p. Kříž       -  nevíme, stavy MŠ naplněny, není oficiální informace 
              -  kpt.  školství  potřebuje  fin. prostředky, tyto  
                 budou vždy upotřebitelné 
M.Hejmala     -  ZŠ  Tyršova   -  dosud  nebyly  odstraněny  všechny  
                 nedodělky, město  se má podílet  na dokončení, v  
                 rozpočtu prostředky vyčleněny nejsou 
Ing.Pavelka   -  prošetřím 
 
kpt. 716 -      kultura 
Ing.Pavelka  -  informace  ohledně Domu  kultury -  o něj má zájem  
                společnost - malý sál - prodejna, občerstvení 
                             velký sál- kino 
Š.Mudroň     - 150 tis. "KKL" 
Ing.Pavelka  - KKL nebude asi  v daném rozsahu realizováno, částka  
               nebude čerpána 
 
kpt. 719 -  vnitřní správa 
SDH částka 83,3, v MR příslib 120 tis. Kč 
Ing.Pavelka  -   navrhuje  zvýšit  částku   na  120  tis.   Kč  -  
                 odsouhlaseno (přesun z kpt. 741 - rezerva) 
 
Výměna kotlů v budově MěÚ 
Ing.Motyčka  -  inf.  o  výběrovém  řízení  - vybrána nejlevnější  
firma, býv. Průmyslové stavby - cena 480 tis. Kč 
 
kpt. 728 - práce a soc. věci 
p. Kříž  - chybí dotace  na Penzion -  požadavek na dokrytí  cen.  
           úrovně 92/93 včetně DPH 
Y.Peřinová  -  dotaz,  zda  částka  na  městský  rozhlas  v příp.  
               realizace kabelové televize bude použita na tuto akci 
Ing.Pavelka -  přípojku pro kabelovou televizi  na Podlesí nemůže  
               uhradit 85 zájemců z Podlesí - fin. z MR mohou být  
               použity zde 
 
kpt. 739 -  MH 
Ing.Fikar - Služby města Kuřimi, na co jsou příspěvky, kolik jsme  
            již dali, kolik se ještě počítá ? 
p. Kříž   - vysvětlit - na mzdy, na odvody z mezd, na čistění města  
            200 tis. se již zaslalo 
Ing.Fikar - mzdy  se  opakují  všude,  ještě  je  zopakujeme  v  
            příspěvku  na  Služby  města  Kuřimi,  požaduji  více  
            rozpracovat! Jestli nedoplácíme  na organizaci, která  
            je ztrátová 
Ing.Pavelka-uskutečnilo se  výjezdní zasedání  MR  na provozovnu  
            služeb  - doprava,  pekárna -  ziskové, byl shledán  
            pořádek, org,  se zlepšila, stoupá  ziskovost, stoupá  
            přínos 
 
 



 
                              - 9 - 
 
p.  Kříž  - likvidují  se   pohledávky  a  nedobytné  závazky  z  
            min.období 
 
kpt. 740 -  stavebnictví 
M.Hejmala   - je  v rozpočtu počítáno s čistěním  Lučního potoka, s  
              likvidací skládek? 
p. Kříž     - kpt. 702 - 250 tis. Kč 
Dr.Poledňák - na skládku zažádáno o dotaci 
              250 tis. Kč na  hydrogeolog. průzkum, na monitoring  
              ovzduší 
V.Zejda - projekty - částka 350 tis. Kč na územ.plán.dokumentaci,  
          jsou zadány projekty, kde se částka vzala 
p. Kříž - byla vzata odhadem 
V.Zejda - pokud  dokumentace  nebyla  objednána, nejsme schopni  
          vyčerpat 
 
kpt. 741 - všeob.pokladní správa 
Dr.Poledňák -  navrhuje, aby byly jmenovitě  uvedeny organizace a  
               částky 
p. Kříž     - předložil : 60 tis. Junák 
                           5 tis. nevidomí a slabozrací 
                           3 tis. oddíl volejbalu 
                           5 tis. oddíl házené 
                          90 tis. Sokol 
                          94 tis. stadion 
                          l8 200  plavecký oddíl 
                           3 200 ples 
kpt. 741 bude  jmenovitě a o částky doplněna  v rozpočtu, zajistí  
p. Kříž. 
 
Dr.Poledňák - byla odsouhlasena koupě  pozemku na Podlesí, z čeho  
              bude částka uhrazena? 
p. Kříž     - z rezervy 
 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje rozpočet  města Kuřimi na rok  
1993 s přednesenými připomínkami. 
Hlasováno o návrhu :  pro  20 
                      zdrž. 1 
 
 

5) Návrh dílčího pořadníku na přidělení bytů na II.pol. 1993 
Ing.Krupica - na pořadníku se dohodla bytová komise jednohlasně ,  
              pořadník vyšel  z bodového hodnocení,  na pořadníku  
              bude pokračováno dále, je otázka, jak postupovat 
              Doporučuji MZ schválit předložený pořadník 
Návrh na usensení : MZ schvaluje předložený pořadník na přidělení  
                    obecních bytů  na II.pol. 1993  jak uvedeno v  
                    seznamu. 
Návrh usnesení schválen jednohlasně. 
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6) R ů z n é 
 
l.  Dopis  pí.  Koucké  -  žádost  o  podnájem  bytu pro dceru po  
    p.Šebánkovi 
    Dr.Vlasáková - objasnila situaci s bytem p. Šebánka 
 
Ing.Řezanina - dotaz, kdo uhradí dlužné nájemné z bytu p.Šebánka 
Dr.Vlasáková - náhrada škody bude vymáhána po p. Vitulovi 
Návrh na usnesení  : MZ zamítá žádost pí.  Koucké o podnájem bytu  
                     po panu Šebánkovi. 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
 
2. Finanční úřad Brno-venkov - úleva na dani z nemovitosti na rok  
                               1993 
Ing.Pavelka   - seznámil s dopisem, v němž o úlevu žádají : 
              - Slévárna Kuřim 
              - MUDr.Kocourková, Praha, Hrusická 2515 
              - Filka Miroslav, Kuřim, Legionářská 279 
Dr.Poledňák   - T.přip. - navrhuje zamítnou všechny 3 žádosti 
Návrh usnesení:  MZ zamítá žádosti  tří subjektů na  úlevu daně z  
                 nemovitosti na rok 1993 
Hlasováno o návrhu : pro  18 
                     zdrž. 2 
 
 
3. Návrh - prohlášení za kulturní památku ČOV Kuřim 
Návrh na usnesení : MZ doporučuje vyčlenit v rámci změny  privat.  
                    projektu  BVK  potřebné   pozemky  pro  areál  
techn.památky na Fond národního majetku s převedením na Technické  
muzeum  Brno  a  souhlasí s prohlášení  ČOV  Kuřim za  technickou  
                        kulturní památku. 
Hlasováno o návrhu usnesení : návrh jednohlasně přijat 
 
 
4. Telef. zpráva pí. Zejdové - ved. Domu dětí a mláděže v Kuřimi 
   Žádost o  pronájem místností na uskladnění  materiálu z důvodu  
   přemístění  ZUŠ  do  objektu   Domu  dětí  a  mládeže  (termín  
   vyklizení 15.8.1993). 
   Návrh  na   usnesení  :  MZ   schvaluje  bezúplatné  zapůjčení  
                            potřebných prostorů  na dočasné uskladnění 
                            materiálu  Domu dětí a mládeže 
   Návrh jednohlasně schválen. 
 
 
5. M.Hejmala  - staveniště MŠ Zahradní  - doporučuje upozornit na  
                nutnost hubení plevelů - prošetří odbor ŽP 
 
 
Místostarosta Ing.Pavelka  požádal návrhovou komisi  o přednesení  
usnesení. Návrh předložil Ing.Němec. 
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1093 - MZ  bere  na  vědomí  zprávu  odboru  sociálních  věcí a  
       předběžné  pořadí   uchazečůo  umístění  v   penzionu  k  
       9.7.1993 
 
1094 - MZ zamítá žádost  manž. Bojanovských o prodej parc.č. 2474  
       k.ú.Kuři a navrhuje parcelu do veřejné aukce 
 
 
1095 - MZ schvaluje záměr  města pronajmout zahrádku na p.č. 3000  
       o výměře 217 m2 paní  Věře Veselské, Kuřim, Popkova 996 za  
       cenu 0,90 Kč/m2 
 
 
1096  - MZ  zamítá žádost  pana Navrátila  o pronájem  části poz.  
        parc.č. 1696 k.ú. Kuřim 
 
1097  - MZ zamítá žádost pana  Šimka o pronájem části p.č. 1700 na  
        stavbu garáže 
 
1098  - MZ schvaluje záměr  města odprodat Magistrátu  města Brna  
        část p.č. 780 o výměře cca  340 m2 pro přístavbu rampy za  
        cenu 100,-Kč/m2  s podmínkou finanční  úhrady veřejného 
        chodníku,  který  bude   zbudován  v  rámci  rekonstrukce  
        komunikace na ul. Křižkovského 
 
1099  - MZ odkládá projednání žádosti JUDr.  Hiltavské o odprodej  
        části p.č. 1941 
 
1100  - MZ schvaluje záměr  města pronajmout p. Galuškovi kancelář  
        v I.patře  DD do doby  rozhodnutí o využití  DD s měsíční  
        výpovědní  lhůtou  za  cenu  190,-Kč/m2  a  rok  +  roční  
        valorizací 
 
1101  - MZ  schvaluje  záměr  města  na  odprodej  poz.p.č. 3248  
        rozdělené  na dva  stavební pozemky  o výměře  cca 466 m2  
        formou veřejné nabídky 
 
1102  - MZ  souhlasí s  odkladem splatnosti  penále p. Čikovovi s  
        tím, že v případě nesplacení platby 421 900,-Kč za objekt  
        bývalé MŠ Jiráskova, začně nabíhat penále od 10.8.1993 
 
1103  - MZ schvaluje odprodej p.č. 430,433 a část 435 o výměře cca 
        625 m2  panu Zdeňku Malému,  fa ZDYVA za  cenu 300,-Kč/m2  
        pro  stavbu  nákupního  střediska.  Město  si stanovuje 
        předkupní právo v případě nerealizování uvedeného záměru 
 
1104  - MZ schvaluje pronájem  p.č. 3460,3462,3463,3464 a  3465 o  
        celkové  výměře  1303  m2  za  cenu  0,90  Kč/m2 a rok p.  
        Krejčímu  s  tím,  že  pozemek  zůstane  zatravněný a bez  
        stavby  spojené  pevně  se  zemí  a  souhlasí s oplocením  
        pozemku 
 
1105  - MZ  ukládá  správnímu  odboru  uzavření  nové smlouvy se  
        Sběrnými surovinami  na dobu do  konce roku 1993  za cenu  
        nájmu 20 tis.Kč ročně 
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1106  - MZ  souhlasí s  odkoupením poz.  p.č. 3274  k.ú. Kuřim od  
        manž. Hanákových za cenu Kč 100 000,- 
 
 
1107  - MZ schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 1993 vyrovnaný s  
        příjmy a výdaji ve výši 43861,7 tis. Kč s připomínkami : 
        rozpočet bude doplněn : 60 tis. org. Junák  
                                 5 tis. nevidomí a slabozrací 
                                 3 tis. oddíl volejbalu 
                                 5 tis. oddíl házené 
                                90 tis. Sokol 
                                94 tis. stadion 
                                18 200  plavecký oddíl 
                                 3 200 ples 
 
 
1108 - MZ schvaluje  pořadník na byty na II.pol.1993 
 
1109 - MZ zamítá žádost pí. Koucké o přidělení podnájmu v bytě p.  
       Šebánka 
 
1110 - MZ zamítá žádost o úlevy na dani z nemovitostí na rok 1993  
       a.s.   Slévárna  Kuřim,   MUDr.Kocourková  Naděžda,  Filka  
       Miroslav 
 
1111 - MZ souhlasí s vyhlášením areálu ČOV v Kuřimi za technickou 
       kulturní památku a s převodem  na Fond národního majetku s  
       tím, že budou pozemky následně předány Technickému muzeu 
 
1112 - MZ schvaluje bezplatné  zapůjčení potřebných prostorů  na  
       uskladnění majetku Domu dětí a mládeže 
 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : jednohlasně přijato 
 
 
Jednání MZ ukončil v 20,50 hod. místostarosta Ing.Pavelka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing.Karel Pavelka 
                                          místostarosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim,  16.7.1993 
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